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Sprawiedliwość społeczna - dobrobyt – rozwiązania społeczne  
 
 
 
 
 
Program wyborczy Islandzkiego Frontu Ludowego w 
wyborach samorządowych zbudowany został na głównej 
idei ruchu, którą jest wzmocnienie sprawiedliwości 
społecznej, demokracji, dobrobytu oraz polepszenie 
warunków życia ludności, a więc nadania większej 
wartości rozwiązaniom społecznym niż komercjalizacji. 
Islandzki Front Ludowy nie postrzega rozwiązań 
społecznych, jako jałmużny dla biednych, do czego 
jesteśmy przyzwyczajeni, a raczej, jako sposób 
rozwiązywania problemów społecznych, które burżuazja 
wykorzystuje, jako swoje źródło dochodu. Tak 
pojmowane rozwiązania społeczne prowadzą do 
oszczędności dla społeczeństwa i zapobiegają rozwojowi 
biedy, a nie są kosztownymi działaniami związanymi z 
walką z ubóstwem, za jakie często są uważane. Poprzez 
integrację różnych partii politycznych, możliwe jest 
uzyskanie poprawy warunków życia zarówno jednostek, 
jak i całego społeczeństwa. Nie może istnieć 
przyzwolenie na to, przykładowo, aby osoby zmagające 
się z chorobami psychicznymi nie mogły wyprowadzić 
się z instytucji, w których mieszkają, ze względu na 
brak lokali, gdyż to umniejsza możliwości ich 
wyzdrowienia, a nawet powoduje pogorszenie ich stanu 
zdrowia, gdy tylko cenne miejsce w placówce jest 
zajmowane przez inne osoby, którym jest potrzebne.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomimo tego, że zagadnienia, którymi zajmują się 
samorządy, ich główne zadania, jak źródła 
dochodów określane są przez władze krajowe, to 
jednak istnieją możliwości na zmiany społeczne na 
szczeblu samorządowym, jeżeli Islandzki Front 
Ludowy dostałby możliwość sprawowania władzy i 
pociągnięcia za sobą większego poparcia. 
Nie możemy zachowywać się tak, jakby nie miało 
znaczenia, w jaki sposób sprawowana jest władza, gdy 
czekamy na rewolucję. Życie nie zacznie się w czasie 
rewolucji, lud musi żyć i rozwijać się, aż będzie mógł 
przejąć całą władzę w kraju i wreszcie stać się panem 
własnego domu.



Osoby wymagające ochrony 
 
Dzieci  
Niskie wynagrodzenia za pracę w systemie 
przedszkolnym są przeszkodą. Należy natychmiastowo 
podnieść znacząco wynagrodzenia i zwiększyć 
wymagania wobec pracowników, gdyż aby 
profesjonalnie kształcić i wychowywać najmłodsze 
dzieci potrzeba wykwalifikowanej kadry pracowników. 
Miejsce w przedszkolu powinno być zagwarantowane 
dla wszystkich dzieci, które ukończyły drugi rok życia. 
Dzieci poniżej drugiego roku życia powinny jak 
najwięcej czasu spędzać z rodzicami. Do czasu, aż 
urlop macierzyński nie zostanie wydłużony do dwóch 
lat, należy budować oddziały przedszkolne dla 
najmłodszych dzieci i włożyć dużo wysiłku, aby 
stworzyć przyjazne im otoczenie. W stosownym 
czasie, budynki te zostaną wykorzystane, gdyż 
pozwolą na zmniejszenie liczby dzieci w każdej grupie 
i na poświęcenie każdemu dziecku więcej uwagi. 
Miasto powinno również wybudować interesujące i 
wygodne miejsca, w których rodzice przebywający na 
urlopie macierzyńskim mogliby spędzać czas i spotykać 
innych ludzi. 
Należy podnieść wynagrodzenie nauczycieli w 
szkołach podstawowych oraz polepszyć ich warunki 
pracy, m.in. poprzez zmniejszenie liczby dzieci w 
klasach, aby mogli poświęcić więcej uwagi każdemu 
uczniowi. Zwiększyć należy wpływ rodziców na 
zarządzanie szkołą. Zarówno książki, materiały do 
nauki, jak i gorący posiłek w czasie przerwy 
obiadowej, powinny być bezpłatne dla wszystkich 
dzieci.  
Należy opracować szczególnie ambitną politykę 
nauczania dla dzieci w wieku szkolnym, dla których 
język islandzki nie jest językiem ojczystym, aby 
zapewnić im dobre warunki życia. Przede wszystkim 
należy zapewnić im możliwość nauki języka 
ojczystego, a ich rodzicom dostęp do informacji w 
języku, który jest dla nich zrozumiały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Þorvaldur Þorvaldsson, stolarz – Przewodniczący i 
przywódca Islandzkiego Frontu Ludowego 

 
mieć możliwość wyboru, po konsultacji z władzami 
szkoły, czy wysłać dziecko do szkoły bez podziałów lub  
lub do szkół, które będą stworzone by zaspokajać ich 
potrzeby. Aby zapewnić rzeczywistą możliwość wyboru, 
oba typy szkół muszą być odpowiednio finansowane, 
ponieważ specjalne potrzeby nie mogą być prawidłowo 
zaspokojone, jeżeli w budżecie szkolnym są niedostatki. 
Umowy o świadczenie usług zawierane przez miasto z 
prywatnymi instytucjami edukacyjnymi, powinny 
podlegać minimalnym warunkom, zgodnie, z którymi 
dywidenda z ich działalności nie będzie wypłacana, a 
polityka płacowa będzie zgodna z polityką płacową 
miasta.  

Rodzice dzieci mających szczególne potrzeby, powinni 

 

 

 
 
Warunki życia  
W celu poprawy warunków życia ludności, miasto musi zadbać o zapobieganie ubóstwu wszelkimi możliwymi 
środkami oraz zaspokajanie potrzeb ludu bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdują. Wysokość udzielanego 
wsparcia powinna zostać zwiększona, tak aby umożliwiała przeżycie. Należy wesprzeć jak największą ilość osób, 
żeby pomóc im działać własnymi siłami.  
Należy znieść ograniczenia regionalne dla ubogich, poprzez zniesienie przepisu umożliwiającego uzyskanie prawa 
do lokalu socjalnego lub innej pomocy, dopiero po upłynięciu wymaganego okresu zamieszkania na danym 
terenie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność lub problemy zdrowotne, mieszkają w lokalach 
utrzymywanych przez miasto, powinny mieć możliwość decydowania, w jak największym stopniu, o swoim życiu 
oraz cieszenia się nienaruszalnością życia prywatnego.  

Miasto powinno stworzyć zaplecze rehabilitacyjne dla osób, które muszą nauczyć się 
żyć na nowo po swawolnym trybie życia i / lub przestępstwach z okresu młodości. 
Miasto Reykjavík powinno stworzyć przyzwoite zaplecze dla osób ubiegających się o 
azyl, aby mogły one korzystać z pełni praw człowieka podczas pobytu na Islandii. 
Miasto musi podjąć działania, w celu zniesienia zakazu odwiedzin i izolacji tych 
osób oraz zapobiec innym przejawom oszukańczego lub nieludzkiego traktowania. 



Komunikacja  
Należy położyć nacisk na promowanie transportu 
publicznego i wprowadzanie ułatwień korzystania z 
niego. Komunikacja miejska powinna być eksploatowana 
w opłacalny sposób, a opłaty za jej używanie jak 
najniższe, najlepiej gdyby komunikacja miejska była 
darmowa. Jeżeli oferta komunikacji miejskiej będzie 
atrakcyjna, przyniesie to wszystkim korzyści, dlatego 
flota musi być sprawna, rozkłady jazdy i trasy 
funkcjonować poprawnie, a autobusy przyjeżdżać 
punktualnie.  
Dobry i efektywny transport publiczny może w przyszłości 
objąć elektrycznie napędzany system kolejowy, który 
mógłby znajdować się częściowo pod ziemią, w zależności 
od ukształtowania terenu i gęstości zaludnienia, aby 
połączenia funkcjonowały bez przeszkód. Islandzki Front 
Ludowy popiera lokalizację lotniska w Reykjavíku na 
obszarze Vatnsmýri, dopóki nie znajdzie się inne, lepsze 
rozwiązanie.  
Miasto Reykjavík powinno częściej 
porządkować ulice i chodniki. 
 
Planowanie  
Wygląd i struktura starszych budynków muszą być 
odpowiednio chronione i należy ostrożnie planować 
zmiany, szczególnie gdy prowadzą do wyburzeń. Należy 
zapobiegać przejęciu przez bogatych ludzi, posiadających 
wiele gruntów, władzy w dziedzinie planowania oraz 
ograniczyć ilość nieruchomości, które budują, gdy jest to 
związane z regularnym wyburzeniami i przytłoczeniem 
sąsiadów, wyłącznie w celu zapewnienia im maksymalnych 
zysków.  
Zagęszczanie budynków nie powinno kumulować się w 
starych, delikatnych dzielnicach, lecz wszystkie 
dzielnice powinny się równomiernie rozwijać, aby 
dobrze było w nich żyć i na ich terenie były zapewnione 
wszystkie usługi. Istotne jest również, aby z każdego 
miejsca było blisko do atrakcyjnych terenów 
zewnętrznych dla dzieci i dorosłych. 

Komunikacja i planowanie 
 
Program mieszkaniowy  
Mieszkanie jest podstawową potrzebą życiową, 
społeczeństwo musi zapobiec temu, aby bogaci 
traktowali nieruchomości jako swoje źródło dochodu. 
 
Miasto musi podjąć inicjatywę zarówno w zakresie 
projektów budowlanych, jak i zakupów mieszkań oraz 
zwiększyć podaż mieszkań socjalnych, w celu 
zapewnienia najbardziej korzystnych cen dla ludzi, 
którzy nie są w stanie poradzić sobie na normalnym 
rynku nieruchomości, tak aby wszyscy, w miarę 
możliwości, mogli otrzymać mieszkanie socjalne.  
Z reguły oczekuje się, że podaż mieszkań będzie 
większa niż popyt, zarówno w celu lepszego 
zaspokojenia nieoczekiwanych wstrząsów (takich jak 
wybuch wulkanu na wyspach Vestmannaeyjar), jak i 
tego, aby niedobory na rynku nieruchomości nie 
windowały ich cen. 
 
Wysokość pobieranych odsetek jest jednym z głównych 
problemów w sprawach mieszkaniowych, aby go 
rozwiązać miasto powinno ustanowić zarządzaną 
społecznie instytucję udzielającą kredytów. Instytucję, 
która nie będzie prowadzona w celu przynoszenia 
dochodów, ale też nie, jako jałmużna, a raczej jako 
usługa dla wszystkich obywateli. Samo miasto powinno 
korzystać z kredytów i innych usług finansowych od 
takiej społecznie prowadzonej instytucji finansowej, 
aby wyeliminować w ten sposób koszty odsetek. 
 
Miasto musi zapewnić wystarczającą podaż małych, 
niedrogich działek oraz obniżyć ceny gruntów, w celu 
umożliwienia budowania nie tylko wielkim firmom 
budowlanym. 

 
Środowisko i zasoby naturalne  
Islandzki Front Ludowy sprzeciwia się komercjalizacji, 
prywatyzacji oraz bezlitosnej eksploatacji zasobów 
naturalnych. Prowadzone społecznie firmy 
energetyczne powinny dostarczać energię oraz czystą i 
niezanieczyszczoną wodę w jak najbardziej 
ekonomiczny sposób. Należy rozdzielić prywatny 
interes od zasobów naturalnych. 
Należy powstrzymać ekspansywne wykorzystywanie 
obszarów geotermalnych w okolicach Reykjaviku, 
ponieważ powoduje to znaczne zanieczyszczenie i inne 
problemy środowiskowe, a dużo energii się marnuje 
poprzez gorące ścieki z geotermalnej produkcji energii. 
Należy zwiększyć zużycie gorącej wody, co spowoduje 
wzrost upraw w szklarniach na terenie miasta i okolic, a 
przez to wzrost produkcji żywności w bliskiej odległości 
od obszaru miejskiego, a to z kolei będzie miało wpływ na 
zwiększenie zatrudnienia oraz stworzenie wartości 
krajowej oraz zmniejszenie kosztów transportu. Gorące 
ścieki powinny być częściej wykorzystywane do 
ogrzewania chodników i ulic. 

 

 
Firma energetyczna (Okruveita) powinna stworzyć 
międzynarodową współpracę w zakresie wykorzystania 
energii geotermalnej bazującą na założeniu, że zasoby 
naturalne i ich wykorzystywanie są własnością 
społeczną. Wtedy Orkuveita będzie przestrzegać zasad 
handlu usługami i współpracy na rzecz rozwoju.  
Dążymy do ograniczenia liczby fajerwerków i 
związanym z tym zanieczyszczeniem powietrza oraz 
hałasem na początku każdego roku. W tym celu 
miasto powinno finansować Grupy Ratowników, aby 
ich działalność nie była uzależniona od sprzedaży 
fajerwerków oraz mieli możliwość organizacji 
własnych pokazów, zamiast pozwalać wszystkim 
ludziom na ich używanie.



Pracownicy 
 
Układy zbiorowe pracy  
Islandzki Front Ludowy chce wprowadzić demokrację w miejscu pracy tam, gdzie to możliwe, więc chcielibyśmy, aby 
miasto wprowadziło zasadę, że pracownicy mogą przejmować stanowiska swoich przełożonych, jeśli to jest 
konieczne. A także, aby działania i rozliczenia instytucji miasta były przejrzyste oraz aby personel mógł ustanowić 
swoją politykę równości w miejscu pracy, politykę ochrony środowiska itp.  
Wynagrodzenia urzędników i pracowników miasta oraz wybieranych przedstawicieli powinny zostać wyrównane, tak 
aby nie było dwukrotnej różnicy między najwyższą, a najniższą pensją. Miasto powinno wyeliminować 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć za pomocą przejrzystego systemu płac. 
 
Zatrudnienie  
Miasto powinno przejąć inicjatywę w wielu dochodowych 
przedsięwzięciach biznesowych związanych z produkcją i 
usługami, w tym przetwórstwem rybnym. Zwiększy to 
możliwości uzyskania dochodu przez miasto, a 
jednocześnie stworzy odpowiednie miejsca pracy dla 
tych, którzy mają trudności na normalnym rynku pracy. 
Osoby obcego pochodzenia muszą mieć zapewniony 
równy dostęp do miejsc pracy, do których mają 
wykształcenie i kwalifikacje. 
 
Miasto odzyskuje, w miarę możliwości, firmy, które 
zostały sprywatyzowane w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci, takie jak komunikacja miejska, 
odśnieżanie, układanie nawierzchni, wywóz śmieci, 
różne prace konserwacyjne itp. 
 
Zamówienia publiczne  
Miasto Reykjavík, w miarę możliwości, nie 
współpracuje z firmami oraz państwami, które 
dopuszczają się znieważeń, takich jak nielegalna 
okupacja, ludobójstwo lub szkody środowiskowe na 
dużą skalę. 
 
 
 
 

www.althydufylkingin.is  

 
 
Niniejszy	  program	  wyborczy	  nie	  jest	  listą	  
obietnic,	  które	  zrealizujemy	  tylko	  wtedy,	  
gdy	  zdobędziemy	  większość	  w	  radzie	  
miasta,	  lecz	  ma	  być	  celem	  walki	  dla	  
ludności	  zamieszkującej	  Reykjavík.	   
Ludność	  miasta	  nigdy	  nie	  otrzymała	  nic	  za	  
darmo,	  wręcz	  przeciwnie,	  musiała	  o	  
wszystko	  walczyć	  i	  będzie	  musiała	  robić	  to	  
dalej,	  gdy	  będziemy	  żyć	  w	  społeczeństwie	  
klasowym.	   
Kto	  powinien	  rządzić	  tym	  krajem?	  	  
Dołącz	  do	  walki	  o	  własną	  przyszłość!	  

 
 
Islandzki Front Ludowy jest lewicową 
partią skupiającą się na mobilizowaniu 
ludzi do walki z dyktaturą burżuazji. 
Kluczem do zmiany społeczeństwa na 
korzyść jest uspołecznienie systemu 
finansowego oraz całej infrastruktury 
społeczeństwa. 
 
Dołóż swoją cegiełkę i skontaktuj się 
z Islandzkim Frontem Ludowym 

 

 

 

 
Przewodniczący:  
Þorvaldur Þorvaldsson tel. 8959564 
vivaldi@internet.is 
 
Zastępca:  
Vésteinn Valgarðsson tel. 8629067 
vangaveltur@yahoo.com 


